
Plancius-programma  CED-Groep 

 
Themakaart 

Lente 
 
Aankleding van de klas 
-Maak een lentehoek: Met gele/groene doeken, potjes met narcissen en andere bloemen, 

speelgoed- of knuffellammetjes en bloemengeuren.  

-Hang lente-knutselwerkjes op. Laat de leerlingen (vinger)verven met gele en/of groene verf 

op grote bladen. Of teken lammetjes op een groot papier en laat de leerlingen er schaapswol 

opplakken. 

 
Dagopening 
-Begin elke dag met een lenteliedje, zoals 

Ik weet dat de lente komt, ik weet het nu heel zeker 
Ik weet dat de lente komt, waarom, waarom, waarom 

Wie heeft je dat verteld, het lammetje, het lammetje 
Wie heeft je dat verteld, het lammetje in het veld 
-In de kring geeft u de leerling die aan de beurt is een (nep)tulp in de handen. 

 
Activiteiten 
-Zing bij activiteiten met muziek lente-liedjes. Denk hierbij ook aan liedjes over jonge dieren. 

-Gebruik bij verstop- en pakspelletjes lentevoorwerpen zoals bloemen en knuffeldieren. 

-Haal eens wat kuikentjes in de klas en laat de leerlingen eraan voelen. Of ga, als de 

leerlingen het aankunnen, naar lammetjes. Laat de leerlingen de lammetjes voelen en aaien. 

-Zorg voor snel groeiende plantjes (zoals tuinkers) in de klas. Geef ze met de leerlingen elke 

dag water (motoriek). Bekijk steeds of het plantje gegroeid is. 

-Tips voor activiteitenkaarten: Bloemstukje, Mooie kleren, Paasviering. 

 
Buitenactiviteit 
Ga met de leerlingen naar buiten. Laat voelen aan het gras, ruiken aan de bloemen, doe de 

vogels na, laat graven in de aarde en temperatuurverschillen voelen in zonlicht en schaduw. 

Stimuleer de zintuigen en benoem wat er buiten te zien is. 

 
Verzorgingsmoment 
-Gebruik een lentevoorwerp (bloem, knuffeldier) om tijdens verzorgingsmomenten de leerling 

af te leiden en gedrag uit te lokken. 

 
Eten en drinken 
-Laat de leerlingen echte lenteproducten proeven: aardbeien, spinazie laat de tuinkers 

proeven. 

-Maak met de leerlingen een lentetaart. Versier een cake met paashagel en suikerkuikentjes. 

Laat ze hierbij voelen aan de hagelslag, slagroom en andere ingrediënten. Laat ze de 

verschillende dingen proeven. 

 
Dagsluiting 
-Sluit  af met het lentelied waarmee u de dag begon. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sclera.be/picto%2520cat/Verzorging/wassen%2520aan%2520gootsteen.bmp&imgrefurl=http://www.sclera.be/picto%2520cat/Verzorging/wassen%2520aan%2520gootsteen.htm&h=283&w=283&sz=80&hl=nl&start=2&um=1&tbnid=JsYZDW6cwS-ReM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dwassen%26um%3D1%26hl%3Dnl�
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleutergroep.nl/School-welkom/dagritmekaarten/kring.JPG&imgrefurl=http://www.kleutergroep.nl/School-welkom/dagritmekaarten%2520index.htm&h=1413&w=1425&sz=242&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=M2uRJmFr3VkffM:&tbnh=149&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dkring%26um%3D1%26hl%3Dnl�
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/rctereecken/images/blokkendoos.jpg&imgrefurl=http://users.skynet.be/rctereecken/blokkendoos/blokcontact.htm&h=352&w=306&sz=14&hl=nl&start=19&um=1&tbnid=8Qwsm8tgA5wUaM:&tbnh=120&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dblokkendoos%26um%3D1%26hl%3Dnl�
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img150.exs.cx/img150/495/zwaaien33zy.gif&imgrefurl=http://medemens.vrouwke.nl/&h=237&w=343&sz=46&hl=nl&start=77&um=1&tbnid=cA8eizYqstfreM:&tbnh=83&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dzwaaien%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN�

